
במרינה
אנשי־מופת

גיטרול
סכינאים

 ל- מסויים ירושלמי בית־קפד, הפך מאז
 מפוקפקים, חוגים אנשי של מקום־מיפגש

ש בשבוע שם. הקורה על איש התפלא לא
 על אחד אדם שם התנפל למשל, עבר,

 אחד ליד חברתה עם יחד שהסבה אשתו,
 לביתה, לשוב ממנה דרש הוא השולחנות.

מבית־הקפה. לבסוף יצאה סירבה, היא אך
 אותה מכה החל אשתו, אחרי רדף האיש
מכונית שימשת לנפץ ניסה הרחוב, באמצע

רייכר מציל
הקנה מן עשן

 זו בדרך להשיג על־מנת מקרוב שעמדה
אשתו. את בו ולפצוע זכוכית גזר

 ד,שימשה, את לשבור הצליח לא כאשר
 אותה נשא ידיו, בשתי האשה את הרים

 והטיל למיטבח עמה נכנם לבית־הקפה,
ו סכין הרים אחר־כך ד,ריצפה. על אותה
 אותך!״ ארצח אני אותך! אהרוג ״אני איים:

ה העיר מן אורח החלים רגע באותו
ש ,21,־ד בן איסחימאן מוסטפה עתיקה׳
ש בפי בעניין. להתערב השער, הגיעה

ה מן הצעקות את ״שמעתי נזכר: הוא
 ראיתי קורה. מה לראות וניגשתי מטבח
 איים באחת — ככינים שתי מחזיק בחור

 בטנו. כלפי כיוון השנייה ואת הבחורה על
 לא עמו. לד,אבק התחלתי אותו, תפשתי

 נפצעתי קצת הסכין. את לו לקחת הצלחתי
 שתי שמעתי לפתע לרדת. התחיל ודם ביד

בבה הסכינים את הפיל ד,סכינאי יריות.
.לה .  אקדח. מחזיק אדם וראיתי יצאתי .
 עשן.״ יצא האקדח של הקנה מן

הירו העיתונאי העלה הזה העשן את
 שמע במקום, שעבר רייכר גדעון שלמי

אק את נטל למכוניתו, שב המתרחש, את
הביסטרו. בתיקרת יריות־הפחדה וירה דחו

 לא למקום, מהרה עד שהגיעה המשטרה,
 בינתיים התפייסו בני־הזוג תיק. פתחה

 דבר. לסבינאי משנה היתד, לא תיק ופתיחת
 לפני שהודה מועד עבריין היא אחדי־הבל

 שיישאר מקורי: בתנאי פריצות, 99ב־ שנה
 המאסר־על־תנאי תקופת שתיתם עד חופשי
קודמת. עבירה על פעם שקיבל

 הרבה אישיות הלחי. על דטי״ח
 לשיחת־ שהפך מוסטפה, היה נעימה יותר
ה שהירושלמים מה אומץ־לבו. על העיר

 רפד שהוא מוסטפה, כי ידעו לא מערביים
 במישקל־נוצה, מתאגרף גם הוא במיקצועו,

הבינערבי. בגביע שעברה בשנה שזכה
 תרגיל סכינאים ניטרול היה לא מזה חוץ

 לו היתד, שנה לפני כבר בשבילו. חדש
 לא־ לקוח כאשר זאת לעשות ההזדמנות
מעבידו. ארוסת את לדקור ניסה שבע־רצון

 התנפלתי ״תיכף בגאווה: מוסטפה, נזכר
 ה־ וגם ממני חזק היה הוא הדוקר. על

 התגברתי אבל כוחו. את הגביר שגעון
 הסכין.״ את ממנו והוצאתי עליו

 ואפילו מסיבה, לכבודו ערך בעל־הבית
הלחי. על למוסמפה לנשק לארוכתו הירשה

רדיו
השלום תחנת

 שבין האיזירי המרחב על שהשתלט אחרי
אייבי השלום טייס החליט ומצרים, ישראל

 לחיל־ נוסף הים. על גם להשתלט נתן
 אחד), מטוס (הכולל שלו הפרטי האוזיר
צי. גם להקים אייבי עומד

קט יוונית אוניה יכלול אייבי של הצי
 רק לא לפלוש ינסה הוא באמצעותה נה.

 האחרות, המרחב לארצות גם אלא למצרים,
 תוקם האונייה סיפון על כי ישראל. כולל

השלום. תחנת פיראטית, תחנת־שידור
ש מ ת. ח פו  המיבצע את תיכנן אייבי ש

הצ הוא בקפריסין. האחרונה שהותו בעת
 וזה בתוכנית יווני אוניות בעל לעניין ליח

 אוניית־ אייבי של לרשותו להעמיד הסבים
חודשים. לשלושה קטנה שידור
 מחוץ חחנת־השידור תשוט התוכנית, לפי
 תשדר ישראל, של הטריטוריאליים למים

ב מוטיקה־קלה, בעיקר ביממה, שעות 18ב־
 תסכיתים הדשות, שידורי ישובצו תוכה

השלום. למען ונאומי־תעמולה
ישר שלום למען רק תשדר לא התחנה

 בוויאט־נאם שלום למען גם אלא ערב,—אל
בקפרי והתורכים היוונים בין שלום ולמען

 שפות: בחמש שידוריה יהיו כך משום סין.
ותורכית. יומית אנגלית, ערבית, עיברית,

 פתרונה את מצאה שטרם היחידה הבעייה
ה אייבי, העיר התחנה. מנהל בעיית היא

איסחימאן מציל
הלחי על נשיקה

 מתנדב. אמצא לא ״אם בצחוק: שבוע,
 אחרי — גיבתון לחנוך התפקיד את אציע

מקול־ישראל.״ שיפוטר

עיתונות
 נצחין

נייר של
 והדונובא־ המרשלים שהצ׳רציילים, אחרי

 הרומאנים־ תור הגיע שלהם, את כתבו נים
 ההמונית, האירופית העיתונות בהמשכים.
להגב וניצולם אלילים בבניית שהתמחתה

והמל סוראייה הנסיכה (כמו התפוצה רת
 על לוותר מוכנה היתר, לא פאביולה), כה

ששת״הימים. כמלחמת מבטיח״תפוצה נושא
רב הגרמני השבועון חומד. מחמוד

 בסיפור־בהמשכים יצא הזדרז, קויק ד,תפוצה
 סיפור־המעשה לוהטים. חולות על אהבה

ה האירופי העורך בה לדרך אופייני הוא
 מתאר שלו שהקורא לעצמו מתאר ממוצע
ושכנותיה. ישראל את לעצמו

 ב־ סגן כמובן, היא, היהודיה הגיבורה
 קו־ את החובשת כבדת־חזה, צעירה צר,״ל,

 בלונדי־כהה ארוך, שיער על שלה בע־הפלדה
 גולן אריאלה הנקראת אדמדם, גוזן בעל

 לצפות, היה שאפשר כפי הוא, ושאביה
גולן. אלוף־מישנה חטיבת־שריון, מפקד
 היפר,פיה המרגלת מייצגת הערבים את

היר רשת־הריגול שמפקד פראנק, נארימן
 היה שאראט, בן מחמוד סוחר־העורות דנית,

הרמונו. נשות מעשרים אחת כל על מעדיף
ה מפגיש ביוני בחמישה פותר. פטר

האמי הגיבור של במיטתו כולם את גורל
ארי שומאן. פטר ד״ר הגרמני הרופא תי,

 הרבה רוצה ונארימן אהבה ממנו רוצה אלה
בלוחמת־חידקים. פטר של ד,יידע את —יותר
 את פותר פטר כיצד ספק להיות צריך לא

 והקטנה הגדולה במלחמה מנצח ומי הבעייה
 — מנצחת בקטנה ברור: שלא למי יחד. גם

שלה. האבא — ובגדולה אריאלה;

- כנ״-פרק ,2 יי ;כעת ־כן, ־ד.ת
 ברמת־גן, עצמאות בקפה ,9.8.67 רביעי, ביום להתקיים שנועד הדיון

בנושא:
ונגד. בעד ארץ־ישראל: של פדראציה
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בגדות תעודה
: הבאות מההקלות המבצע במסגרת ייהנו טכניכון תלמידי

תשלום ללא ביה״ס בהוצאת לימוד ספרי .1
למתקשים. ואנגלית במתמטיקה עזרה .2
 להמשיד-את רשאי בבחינות, יעמוד לא אשר תלמיד, .3

להצלחתו. עד לימודיו
/ ט׳, כיתות מסיימי הרשמת נמשכת *  לכיתות י״א, י

 למועדי ובגרות מוקדמות לבחינות המכינות בוקר,
.1968 אפריל — הבחינות

 ולמבוגרים לנוער ערב קורסי נפתחים ההודש *
.1968 אפריל למועד

 : בערב 4—7 לפנה׳יצ, 9—1 בין יום כל : והרשמה פרטים
 מרכזית) תחנה הרכבת, רח׳ (פנת 44 פתח־תקוה דרך תל־אביב,
 הקריה) (מול 126 פתח־תקוה דרך תל״אביב,

הטכניון) (מול 5 בלפור רחוב

*י *•י ׳א־אסת *הי

:

פר בתי - טכניבון ת ס הבגרו

ממשלתית הסמכה תעוות

ן ו ב י נ ב ב ס י חיפה תללאב
 אחר,־צ 4-8 לפנה־צ 8ך1 והרשסה: פרטים

: ב י ב א ־ ל  254891 מל. הקריר,) וסול 126 פחח־תקוה דרך ת
: ב י ב א ל  36773 טל. הדל) ביח וסול 44 פתח-חקוה דרך ת

; ה פ י ) ומול 5 בלפור רחוב ח ן 69041 טל. הטכדו

״תמר״ משרד
 תל־אביב ,3 ביאליק רחוב

ח ת פ ג נ ו ח
אומנותי עירום לרישום

 למבקשים) הדרכה (עם
: ם י ט ר  — ״תמר״ פ

 .625094 טלפון תל־אביב, ,3 ביאליק
ה ד---- ש ו ל ר ד ו פ מ ס ו - ו ^ ת-

 הפומבי הדיון
 של פדראציה למען

(פלשתינה) ארץ־ישראל
 שישי, ביום להתקיים צריך שהיה

 ה־ בקולנוע 20.30 בשער, 11.8.67
ה בבת־ים, ריביירה קייצי ח ד י  עד נ

חדשה. להודעה

27 1562 הזה חעולם


